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چكيده
پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتی ازجمله مفاهیم مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد ايران هستند .اين دو مقوله در سالهای اخیر سهم زيادی از
پژوهش های اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند و تبیین رابطه بین اين دو مفهوم پژوهشی استت هته تتا بتهحتال وتورت نفرفتته استت .در
سال های گذشته ،پدافند غیرعامل پیش از اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود و در دستور هار دستفاه های اجرايی و نظامی قرار داشت .بعد از آن،
مفهومی نزديک به پدافند غیرعامل از جانب رهبر معظم انقالب مطرح گرديد و اين سؤال را در اذهان محققین و پژوهشفران متبادر نمتود هته
رابطه بین اين دو موضوع مهم و حیاتی چیست؟
اين پژوهش به اين سؤال اساسی پاسخ می دهد هه پدافند غیرعامل اقتصادی يا پدافند اقتصادی چه نسبت و رابطهای با اقتصاد مقتاومتی دارد؟
برای نشاندادن رابطه بین پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،اوول پدافند غیرعامل با سیاستهای هلی اقتصتاد مقتاومتی تطبیت داده شتد و
سپس در قالب پرسشنامه نظر خبرگان اخذ و نتايج پرسشنامهها تحلیل گرديد و معنیداری به جز يک مورد از ارتباطها از سوی خبرگتان تأيیتد
گرديد .همچنین ،با همک اوول و ويژگیهای اولی پدافند غیرعامل و سیاستهای هلی اقتصاد مقاومتی اين ارتباط اثبات گرديد و نشان داده شد
هه اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی رابطه الزم و ملزومی با يکديفر دارند .پس اگر اقتصاد مقاومتی الفويی برای تمام دورانهای جنگ و وتل
است درنتیجه پدافند غیرعامل با رويکرد اقتصادی نیز الفويی برای همه زمانها است.
كليد واژهها :اقتصاد مقاومتی ،پدافند غیرعامل ،پدافند اقتصادی ،امنیت اقتصادی.

 -9دانشجوی دهتری دانشفاه عالی دفاع ملی - rezakalhor@chmail.ir -نويسنده مسئول
 -2هارشناسی دانشفاه جامع امام حسین (ع)
 -0دانشجوی هارشناسی ارشد دانشفاه امام وادق(ع)
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 -1مقدمه

 -3ادبیات و مبانی نظری تحقی

انقالب اسالمی ايران از بدو پیتروزی در مقابتل فیتس گستترده ای از

 -1-3پیشینه تحقیق

تهديدها و تهاجمات قرار گرفت .به موازات رشد و پیشرفت روزافتزون

تا بهحال پژوهشی بهفور مستقیم به رابطه بتین پدافنتد اقتصتادی و
اقتصاد مقاومتی نپرداخته است ،اما پژوهشهتايی بته وتورت جتدا و
مستقل در حوزه اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی انجام شده هه در
ادامه به آنها اشاره میگردد.

تهاجم نظامی به جمهتوری استالمی از ستوی ديفتر و در يتک هتالم

زريباف در تحقی خود با مروری اجمالی بر مواضع رهبتر معظتم
انقالب اسالمی در مقوله اقتصاد مقاومتی ،ابعاد و ويژگیهتای اقتصتاد
مقاومتی را استخراج نموده و اهداف و اوول حتاهم در ايتن حتوزه را
روشن میسازد[.]2

مقام معظم رهبری از جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن علیه جمهوری

قويدل در پژوهش خود به تجربه پدافند اقتصادی هشتور ونتزو ال
پرداخته است .بهدلیل وقايع سیاسی در آن هشتور و رويتارويیاش بتا
آمريکا موجب شد هه تحريم هايی علیته ايتن هشتور شتکل بفیترد و
مشکالت اين هشور در اين پژوهش بررسی شده است[.]0

ضروری بترای جوامتع انستانی استت هته ختود تتابعی از متغیرهتای

تراب زاده در تحقی خود تالش هرده است هه با تحلیل ستخنان
رهبری و با بهرهگیری از روش نظريهپردازی داده بنیاد ،مدل مفهومی
سخنان ايشان پیرامون ابعاد ،ويژگی ها و الزامات اقتصتاد مقتاومتی را
استخراج هند[.]1

هشور ،گستره حوزه های اين تهديدات نیز تغییر هرد و شدت گرفتت.
در دهه هنونی بهعلت رشد توانمندی های نظامی -دفاعی و توان ملی
هشور از يکسو و فراگیری ابعاد نامعلوم و هزينههای غیرقابل محاسبه
ناامیدی دشمن از دست يابی به نتیجه ملموس حمله نظامی ،استفاده
از قابلیت های اقتصادی در نفاه دشمنان وزن و اهمیت بیشتری يافته
است تا آنجا هه در نامه ابالغ سیاستهتای هلتی اقتصتاد مقتاومتی،
اسالمی ياد هردند [.]9
مفهوم مهم ديفر ،موضوع امنیت اقتصتادی و راههارهتای پدافنتد
اقتصادی برای اين موضوع است .امنیت اقتصتادی عنصتری حیتاتی و
اقتصادی و غیراقتصادی بوده و تأثیرگذاری آن نیز برتمام حتوزههتای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی گسترش میيابد .يکی از مسايل اساسی
ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی استت و ايتن موضتوع
بايد مورد تحقی و بررسی قرار گیرد و بهفور مشخص شفاف شود هه
رابطه مفاهیم پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی چیست؟
درخصوص اهمیت و ضرورت اين موضوع همین بتس هته تبیتین
ارتباط بین دو مفهوم اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی میتوانتد در
جهت مصون سازی بیشتر اقتصاد هشور در برابتر تهديتدات پیچیتده،
چندبعدی و گسترده اقتصادی بستر مناسبی را ايجاد و به تحق ايتن
امر مهم همک نمايد.
به بیان ديفر ،لحاظنمودن اوول و ويژگی های پدافنتد غیرعامتل
در مؤلفه های اقتصادی هشور در وتیانت و تتاب آوری اقتصتاد نقتش
تأثیرگذاری خواهد داشت.
به همین جهت ،اين مقاله درودد آن است با تبیین ارتباط بتین
مفاهیم پدافند اقتصادی و اقتصاد مقتاومتی و بست ادبیتات علمتی و
دانشی اين حوزه ،گامی هرچند ناچیز در جهت تحق ايتن امتر مهتم
بردارد.

 -2سؤال تحقیق
سؤال اين تحقی عبارت است از:
رابطه بین پدافند اقتصادی با اقتصاد مقاومتی چیست؟

نريمانی در مقاله خود ابتدا دو مدل اقتصادی غربی و اسالمی هه
در مقابل حرهت هشور قرار دارند را بررسی نموده و بر مبنتای آنهتا
تعريفی از اقتصاد مقاومتی را آورده است .در اين مقاله مبتانی الفتوی
مقاومتی و مدل اقتصادی آن با توجه بته دو جهتتگیتری استالمی و
ايرانی تشري شده است .برمبنای اين مبتانی و متدلهتای اقتصتادی
بررسیشده ،سه سناريو برای حرهت اقتصادی هشور بررسی گرديده و
با توجه به شاخصه های اقتصتاد مقتاومتی ايتن ستناريو بترای هشتور
برگزيده شده است .در انتهای مقاله نیز اوتول ايتن متدل اقتصتادی
تشري گرديده و هرهدام توضی داده شدهاند[.]5
بیفدلو در مقاله خود به اين پرسش پاسخ داده استت هته اوتول
پدافند غیرعامل بر قدرت نرم چفونه اثر میگذارد؟ فرض اين پژوهش
بر آن است هه برخی اوول پدافند غیرعامتل همچتون چنتدهاربردی
نمودن فضاها ،تقويت زيرساختها ،مکانيابی مناسب و مرمتپتذيری
تأثیر مستقیمی بر قدرت نرم خواهند داشت .از اين رو ،بتا استتفاده از
روش توویفی -تحلیلی و بهرهگیتری از نظترات استتادان و خبرگتان
موضوع به بررسی اين فرضیه پرداخته شده است[.]6
موحدی نیا در هتتاب ختود بته بررستی اوتول و مبتانی پدافنتد
غیرعامل پرداخته است .پژوهشفر واژگان مربتوط را تعريتس نمتوده و
نمونهها و تجاربی از پدافند غیرعامل در جنگهای قرن بیستتم بیتان

ارتباط پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

شده اند .در ساير بخشهای اين تحقیت  ،اهتداف ،حتوزههتای علمتی
مربوط ماننتد دشتمن شناستی و تهديدشناستی ،آمتايش سترزمینی،
مهندسی های فیزيتک ،شتیمی ،معتدن ،متواد ،ستاختمان ،مکانیتک،
معماری ،رزم ،جامعه شناسی دفاعی ،اقتصاد دفاعی ،مديريت بحتران و
 ...مورد بررسی قرار گرفته است[.]7

 -2-3تعریف مفاهیم
برای درک بهتر مفاهیم اين پژوهش ،تعريس عملیاتی برخی از مفاهیم
هلیدی در ادامه خواهد آمد:
 -1-2-3امنیت (:)Security
در يک جمعبندی لغوی ،امنیت به معنای افمینان ،آستايش ،ايمنتی
داشتن ،بیهراس و بیبیم ،بیخوف و درامانبتودن استت .بته عبتارت
ديفر ،امنیت عبارت است از واقعیت (در واقع) يا احساس (بتهوتورت
تصوری) افمینان و آزادی از خطر (ايمنی) ،ترس ،اضتطراب و ترديتد
(شبهه) (قطعیت) و نفرانی زبان ،آزادی از تحت مراقبت يتا بازداشتت
بودن .در هر وورت ،امنیتت اعتم از هیفیتت (فبیعتت) يتا وضتعیت
(حالت) امنبودن است.
با اين درک هه امنیت مفهومی مجادلهآمیز است ،بنا بته تعريتس،
بحث درباره آن نمیتواند سرانجام بته فتور مجترد (انتزاعتی) تعیتین
تکلیس شود ،بلکه برخی موقعیتها ،غالب و با هاربرد قتدرت تحمیتل
خواهند شد .بر اين اساس ،امنیت بتا فرونشتاندن تهديتدات در برابتر
ارزشهای پاس داشته شده است .بهويژه ارزشهتايی هته اگتر حفت
نفردند بقای هدف متورد توجته خاوتی را در آينتده نزديتک تهديتد
میهنند ،مرتب است .اگرچه امنیت و بقتاء غالبتا بتا يکتديفر پیونتد
دارند ،اما مترادف نیستند .بقاء شرايطی مرتب با هستی (وجود) است
درحالی امنیت متضمن توان دنبالهردن آمتال سیاستی و اجتمتاعی
پاس داشته شده میباشد .از اينرو ،امنیت را میتوان «بقای بعتالوه»
نامید هه واژه «بعالوه» در آن ،به معنتای آزادی از تهديتدات تعیتین
هننده در قبال زندگی است .بنابراين ،تهديدات با برخی انتخابهتای
زندگی مرتب میباشد [.]8
 -2-2-3پدافند غیرعامل (:)Passive Defense
پدافند از مجموع دو هلمه پد 9و آفند 2تشکیل شتده استت .دفتاع يتا
پدافند دو جزء دارد )9 :عامل )2 ،غیرعامل .دفاع عامتل و غیرعامتل،
مکمل يکديفر هستند؛ هرچند دفاع غیرعامل بته شتکل مجتزا قابتل
فرح ريزی و اجرا است ولی بتههتارگیری دفتاع عامتل در هنتار دفتاع
غیرعامل ،ضروری و اجتنابناپذير است [.]1
 -9به معنی متقابل يا متضاد است.
 -2به معنی جنگ و جدال است.
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پدافند عامل ،رويارويی و مقابله مستقیم با دشمن با بههتارگیری
جنگ افزار مناسب و موجود به منظور دفع و خنثیهتردن اقتدامهتای
آفندی دشمن است [.]93
پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی افالق میگردد هه بههارگیری
جنگ افزار يا تسلیحات نیاز ندارد و با اجرای آن میتوان از واردشتدن
خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم نظامی
و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و يا میزان خسارات و يا
تلفات ناشتی از حمتالت و بمبتاران هتوايی و موشتکی دشتمن را بته
حداقل ممکن هاهش داد [.]99
پدافند غیرعامل به معنی هاهش آسیبپذيری به هنفتام بحتران،
بدون استفاده از اقدامات نظامی و ورفا با بهرهگیری از فعالیتتهتای
غیرنظامی ،فنی و مديريتی است .اقتدامات پدافنتد غیرعامتل شتامل
پوشش ،پراهندگی ،تفرقه و جابهجايی ،فريب ،مکانيابی ،اعتالمخبتر،
قابلیت بقاء ،استحکامات ،استتار ،اختفاء و  ...است.
اهمیت حیاتی پدافند فق در حوزه سخت افزاری پدافند نیستت،
بلکه با بهره گیری از آن در حوزههتای مختلتس همچتون قتدرت نترم
میتوان هاهش خسارتها را در حوزه فکری درنظر داشت هه ارزشتی
دوچندان نسبت به تجهیزات نظامی دارد و با تأهیتد بتر مؤلفتههتايی
مانند حف روحیه دشمنستیزی ،انسجام و وحدت ملی و  ...میتتوان
به ارتقاء امنیت ملی دست يافت [.]6
 -3-2-3پدافند اقتصادی (:)Economic defense
امنیت جامع به «دفاع جامع و همهجانبته» نیتاز دارد .دفتاع نظتامی،
دفاع سیاسی ،دفاع فرهنفی ،دفاع اجتماعی و همچنین دفاع اقتصادی
در اين دفاع جامع ،جايفاه ويژه خود را دارند .در دفاع اقتصادی بايتد
برای هريک از عناوتر و متغیرهتای تتابع امنیتت ،در همته مراحتل،
برنامههای دفاعی با ابزارهای اقتصادی فراحتی شتود .در ايتن دفتاع،
اقتصاد به عنوان يکی از ارهان امنیت ملی جتامع (امنیتت بته معنتای
ايجابی و سلبی آن) درنظر گرفته میشود هه مورد هدف قرار میگیرد
و خود عامل و ابزار تهديد متیشتود و بتا رويکتردی راهبتردی بته آن
نفريسته میشود [.]8
امتتروزه تهديتتدات اقتصتتادی جتتدیتتتر از گذشتتته هستتتند و
دستکاری های مالی يا جاسوسی بازرگانی را در ستطحی جهتانی نیتز
دربر میگیرند هه میتوانند تالشهای سازمانيافته بزرگی به وتورت
اقدام تهاجمی باشند .برای بیان حف هويت« ،دفاع» هلمته مناستبی
بهنظر میرسد .انسجام الزمه چنین دفاعی است .تمرهز بتیش از حتد
دفاع برمبنای نظامی ،به عقیده برخی و در برخی شراي  ،بته هتاهش
انسجام منجر می شود و خود تهديدی بترای هويتت ايجتاد متیهنتد.
درحالیهه ،تخصیص خردپذير منابع برای حداقلهردن تهديد نستبت
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به هويت ،نخستین اهتمام هرهشوری است [.]8
به يک تعبیر ،دفاع اقتصادی عبتارت استت از دفتاع بتا ابزارهتای
اقتصادی و به تعبیری ديفر« ،دفاع اقتصادی» بته مجموعته اقتدامات
يک يا چند هشور به منظتور مقابلته بتا تهاجمتات اقتصتادی دشتمن
افالق میگردد.
دفاع اقتصادی ،ستاختن بنیتانی قتوی بترای مقاومتت در مقابتل
تکانههای خارجی را برمیگیرد .اين دفاع متضمن تعبیه برنامته بترای
رويارويی با پیشامدها و ذخیره سازی منابع برای پشتتیبانی از اقتصتاد
در خالل بحرانها میباشد [.]8
امام خمینی(ره) درخصوص مفهومی هه با عنوان دفاع اقتصتادی
يا پدافند اقتصادی از آن ياد شد ،سخنان و فتاوی مهمتی دارنتد .بته
فرموده ايشان« ،همونیستهتا و زرانتدوزان و سترمايهداران بتا ايجتاد
رواب گرم با جهانخواران ،ح حیات و ابتکار عمتل را از عامهته متردم
سلب هرده اند و با ايجاد مراهتز انحصتاری و چنتدملیتی عمتال نتب
اقتصاد جهان را در دست گرفته اند و همه راههای ودور و استخراج و
توزيع و عرضه و تقاضا و حتتی نتر گتذاری و بانکتداری را بته ختود
منتهی نموده اند و با القاء تفکرات و تحقیقات خودساخته به تودههای
محروم باورانده اند هه بايد تحت نفوذ ما زندگی هرده و الّا راهی بترای
ادامه حیات پابرهنهها جز تندادن به فقر باقی نمانده و اين مقتضتای
خلقت و جامعه انسانی است هه اهثريت قريب به اتفاق گرستنفان در
حسرت يک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری
و اسراف و تعیهشها جانشان به لب آيد».9
 -4-2-3اقتصاد مقاومتی
اگر تمام دانش انباشته و هتابهتای مرستوم اقتصتادی دنیتا مطالعته
شود ،نظريه يا تجربهای مدون و مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی ديتده
نمی شود .در تمام متون و هتاب های اقتصاد ،هیچ پیشینه ای نظری يا
عملی از تحريم بانک مرهزی نخواهید ديتد و از آن جتا هته ايتن امتر
تاهنون سابقه نداشته است ،چفونفی واهنش به آن هتم امتری بتديع
است .حتی اگر مطالعاتی هتم در ايتنبتاره وتورت گرفتته باشتد ،در
فبقهبندیهای محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن
برای هارشناسان معمولی وجود ندارد .نتیجه اينهه اقتصاددان انقالب
اسالمی نمیتواند از نظريههای متداول برای حل مشکل و مسأله خود
بهره بفیرد .بنابراين ،جنبش نرمافزاری و الفوی اسالمی -ايرانتی اداره
جامعه ،شکل بديعی به خود میگیرد هه الهام بخش جمیع ملت هتای
آزاده خواهد بود [.]92
اقتصاد مقاومتی ،بته نظتام اقتصتادی ملتت ،يتا گتروه اجتمتاعی

 -9وحیفه امام خمینی (ره) ،ج001 :23

مقاومی اشاره دارد هه در راستای احقاق حقتوق ختود يتا پتیگیتری
اهداف سیاسی هه ازنظتر آنهتا «برحت » استت ،مبتارزه متیهننتد.
هرچقدر اقتصاد ملت يا گتروه اجتمتاعی مقتاوم آنهتا را در راستتای
تحق اهداف مقاومت ياری بیشتری رساند ،مقاومتیتر است [.]90
اقتصتاد مقتاومتی يتک نظتام اقتصتادی استت هته هماهنتگ بتا
سیاستهای هالن سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و برای مقاومتت در
برابر اقدامات تخريبی شکل بفیرد تا بتواند در برابر ضتربات اقتصتادی
تحريمها و توفئههای گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت هرده و
توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند روبهرشد همهجانبه خود را
در ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی حف هند .اقتصتاد مقتاومتی رابطته
نزديکی با انسجام ملی دارد .منظور از اقتصتاد مقتاومتی واقعتی يتک
اقتصاد مقاومتی فعال و پويا است نه يک اقتصاد منفعتل و بستته ،بته
فوریهه هشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناماليمات مسیر خود،
روند پیشرفت پايدار خود را حف هند [.]91
مفهوم اقتصاد مقاومتی به اين معنا است هه حتی در فرآيند فشار،
روند رو به رشد اقتصادی در هشور محفوظ بماند و آستیبپتذيری آن
هاهش يافته و همتر آسیب ببیند [.]95
در اين میان ،تعاريس جامع و هامل از اقتصتاد مقتاومتی را ختود
رهبر فرزانه انقالب ارايه دادهاند:
"اقتصاد مقاومتی يعنتی آن اقتصتادی هته در شتراي فشتار ،در
شراي تحريم ،در شراي دشمنیها و خصومتهای شتديد متیتوانتد
تعیینهننده رشد و شکوفايی هشور باشد."2
" اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد رياضتی نیست ،بلکه اقتصادی
است هه بتواند در مقابل بحرانها و جزر و مدهای بتینالملتل مقتاوم
باشد."0

 -4رابطه پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتی
از آنجايیهه مؤلفان مقالته حاضتر ارتبتاط دو مفهتوم هلتی اقتصتاد
مقاومتی و پدافند اقتصادی را پیشفرض خود پنداشته و بین ايتن دو
مفهوم هلی ،تعامل معنادار و دوسويه ای را قايل هستند ،ضروری است
ارتباط يادشده را در سط جزيیتری تبیین و به منصه ظهور گذاشته
شود .در جدول ( )9بتا روشتی تطبیقتی سیاستتهتای هلتی اقتصتاد
مقاومتی با اوول پدافند غیرعامل مقايسه می شود و بعضتی از وجتوه
مشترک بین آن ها برمبنای نظر خبرگتان متورد ستنجش ،ارزيتابی و
اشاره خواهد شد.
 -2بیانات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويان9019/35/96 ،
 -0بیانات مقام معظم رهبری در ديدار ر یس جمهور و اعضای هیات دولت
9012 /36/36

937

ارتباط پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

جدول ( :)1رابطه سیاست های اقتصاد مقاومتی با اوول پدافند غیرعامل
رديس

سیاستهای اقتصاد مقاومتی

اوول پدافند غیرعامل

9

توسعه هارآفرينی

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی

2

توسعه اقتصاد دانش بنیان

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی

0

تقويت عوامل تولید (باالبردن بهرهوری ،رقابتپذيری)

مقاومسازی و استحکام /اقدامات درونزا

1

استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها

ايمنی و اقدامات تأمینی /مصونسازی و پايدارسازی /آمايش

5

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف

مقاومسازی و استحکام /آمايش

6

افزايش تولید داخلی نهادهها و هاالهای اساسی

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی /قدرت مانور

7

تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی /قدرت مانور

8

مديريت مصرف

ايمنی و اقدامات تأمینی /مصونسازی و پايدارسازی

1

اوالح و تقويت همهجانبه نظام مالی هشور

مقاومسازی و استحکام /چابکی و چاالهی

93

حمايت همهجانبه هدفمند از وادرات هاالها و خدمات

مصونسازی و پايدارسازی

99

توسعه حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور

مکانيابی /چابکی و چاالهی /پراهندگی و تمرهززدايی

92

افزايش قدرت مقاومت و هاهش آسیبپذيری اقتصاد هشور

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی

90

مقابله با ضربهپذيری درآمد حاول از وادرات نفت و گاز

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی

91

افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز هشور

تحرک /چابکی و چاالهی /قدرت مانور

95

افزايش ارزش افزوده در ونايع نفت و گاز و برق

مقاومسازی و استحکام /چابکی و چاالهی

96

ورفهجويی در هزينههای عمومی هشور

مصونسازی و پايدارسازی /هوچکسازی

97

اوالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالیاتی

مقاومسازی و استحکام /ابتکار عمل

98

قطع وابستفی بودجه به نفت

مقاومسازی و استحکام /مصونسازی و پايدارسازی

91

شفافسازی و فسادستیزی در اقتصاد

حفاظت و ویانت /مصونسازی و پايدارسازی /آمايش

23

تقويت فرهنگ جهادی

فرهنگسازی

29

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی

فرهنگسازی

22

وظايس خاص دولت

مقاومسازی و استحکام /قدرت مانور

20

شفافسازی نظام توزيع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای
نظارت بر بازار

حفاظت و ویانت /آمايش /قدرت مانور

21

افزايش پوشش استاندارد برای هلیه محصوالت داخلی و ترويج آن

ايمنی و اقدامات تأمینی /مصونسازی و پايدارسازی

با توجه به اوولی هه در جدول( )9مطرح گرديد میتتوان اوتول

مشترک را در جدول ( )2خالوه نمود.

فصلنامه علمی– ترویجی «پدافند غیرعامل»؛ سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1317

938

جدول ( :)2دستهبندی ارتباط بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی با اوول پدافند غیرعامل
رديس
9
2
0
1
5
6
7
8
1
93
99
92
90
91
95
96
97
98
23
29
22
20
21
25
26
27
28
21
03
09
02
00
01
05
06
07
08
01
13
19
12
10
11
15
16
17
18
11
53
59

سیاستهای اقتصاد مقاومتی
توسعه هارآفرينی
توسعه اقتصاد دانشبنیان
تقويت عوامل تولید
سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف
افزايش تولید داخلی نهادهها و هاالهای اساسی
تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی
اوالح و تقويت همهجانبه نظام مالی هشور
افزايش قدرت مقاومت و هاهش آسیبپذيری اقتصاد هشور
مقابله با ضربهپذيری درآمد حاول از وادرات نفت و گاز
افزايش ارزش افزوده در ونايع نفت و گاز و برق
اوالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالیاتی
قطع وابستفی بودجه به نفت
وظايس خاص دولت
توسعه هارآفرينی
توسعه اقتصاد دانشبنیان
استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها
افزايش تولید داخلی نهادهها و هاالهای اساسی
تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی
مديريت مصرف
حمايت همهجانبه هدفمند از وادرات هاالها و خدمات
افزايش قدرت مقاومت و هاهش آسیبپذيری اقتصاد هشور
مقابله با ضربهپذيری درآمد حاول از وادرات نفت و گاز
ورفهجويی در هزينههای عمومی هشور
قطع وابستفی بودجه به نفت
شفافسازی و فساد ستیزی در اقتصاد
افزايش پوشش استاندارد برای هلیه محصوالت داخلی و ترويج آن
استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها
مديريت مصرف
افزايش پوشش استاندارد برای هلیه محصوالت داخلی و ترويج آن
اوالح و تقويت همهجانبه نظام مالی هشور
توسعه حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور
افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز هشور
افزايش ارزش افزوده در ونايع نفت و گاز و برق
استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها
سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف
شفافسازی و فسادستیزی در اقتصاد
شفافسازی نظام توزيع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت
بر بازار
افزايش تولید داخلی نهادهها و هاالهای اساسی
تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی
افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز هشور
تقويت فرهنگ جهادی
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی
شفافسازی و فسادستیزی در اقتصاد
شفافسازی نظام توزيع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت
بر بازار
تقويت عوامل تولید (باالبردن بهرهوری ،رقابتپذيری)
توسعه حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور
افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز هشور
توسعه حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور
ورفهجويی در هزينههای عمومی هشور
اوالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالیاتی

همانفورهه در جتدول ( )2بیتان شتد ،بعضتی از سیاستتهتای
اقتصاد مقاومتی معادل اوول موجود در پدافنتد غیرعامتل استت .در
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ادامه به بعضی از اوول و وجته ارتبتاط میتان آنهتا و سیاستتهتای
اقتصاد مقاومتی اشاره خواهد شد.

ارتباط پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

 -1-4ارتباط سیاست هاای اقتصااد مقااومتی باا ا ال
مقاومسازی و استحکام
همانفورهته در جتدول جمتعبنتدی نشتان داده شتده استت ،اوتل
مقاومسازی و استحکام را میتوان بتا  93بنتد سیاستتهتای اقتصتاد
مقاومتی مرتب دانستت .اوتل استتحکام و مقتاومستازی در پدافنتد
غیرعامل بیشتر در حوزه سازههای ستاختمانی و نظتامی هتاربرد دارد
ولی در شاخه جنگ نرم میتوان اين تعريس را به گونهای ديفر تعريس
نمود و به اوول جنگ نرم نیز تعمیم داد .اين موضوع در جنتگ نترم
اقتصادی بدين معنا است هه پايههای اقتصادی بهگونهای بنا گذاشتته
شود هه اقتصاد از آسیبهای احتمالی به دور باشد و بتواند استقالل و
خودهفايی الزم را برای اين مهم در خود بهوجود بیتاورد .پتس هلیته
اموری هه باعث می شود اقتصاد از درون مستحکم و مقاوم شتود و آن
را در برابر تکانه های عامدانه خارجی و داخلی محفوظ نفه میدارد در
اين اول قرار میگیرد.
رهبر معظم انقالب در بیانات خود به ارتباط اقتصاد مقتاومتی بتا
مقاومسازی اشاره داشتهاند ،ايشان میفرمايند" :9اينهه گفتیم اقتصاد
مقاومتی بهترين راهحل برای مشکالت اقتصادی هشتور استت شتکی
نیست ،اما معنای آن اين نیست هه ناظر به مشتکالت هنتونی هشتور
است -هه يک مقداری از آن مربوط به تحريم است ،يتک مقتداری از
آن مربوط به غل بودن فالن برنامه است -نه ،اين برای همیشه است.
اقتصاد مقاومتی يعنی مقاومسازی ،محکمسازی پايههای اقتصاد؛ ايتن
چنین اقتصادی چه در شراي تحريم ،چه در شراي غیرتحريم ،بارور
خواهد بود و به مردم همک میهند".

 -2-4ارتباط سیاست های اقتصاد مقاومتی با ا ل ایمنی
و اقدامات تأمینی
ايمنی يکی از اوول پدافند غیرعامل است هه آنرا میتوان میزان يتا
درجه دوربودن از خطر تعريس نمود .در اين اول بته بررستی عوامتل
مخافرهآمیز پرداختته متی شتود و بتا تجزيته و تحلیتل ايتن عوامتل،
مخافرات هاهش متی يابتد .در نتیجته ،در هنفتام بتروز بحتران ايتن
مخافرات هنترل می شود و از آسیب های احتمالی جلوگیری بهعمتل
میآيد.

 -3-4ارتباط سیاست هاای اقتصااد مقااومتی باا ا ال
حفاظت و یانت
حفاظت و ویانت يکی از اوتول پدافنتد غیرعامتل استت .ايتن اوتل
بیشتر در حتوزه حفاظتت از استناد و متدارک مراهتز مهتم و حیتاتی
استفاده می شود .حفاظت افالعات حفاظت و حراست از هلیه استناد،
مدارک ،مطالب ،نقشه ها و  ...مراهز حیاتی و حساس و مهم استت .در
اين اول از عدم نشت افالعات سیستم های حیاتی و مهتم افمینتان
حاول می شود و افالعتات ختودی حفت و از انتشتار آن جلتوگیری
بهعمل میآيد.
 -9بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی(ع).9010/9/9 ،
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در حوزه پدافند اقتصتادی ايتن اوتل متیتوانتد هتاربرد فراوانتی
داشته باشد .جلوگیری از انتشار بعضی از سیاستهای اقتصادی سری،
روشهای دورزدن تحريمهتای اقتصتادی ،روشهتای بتهدستتآوردن
فنآوری های جديد تولید ،هاربرد فنآوریهای جديد در اقتصاد مانند
نتتانو ،بیتتو و  ...متتیتوانتتد از مصتتادي حفاظتتت و وتتیانت در پدافنتتد
اقتصادی باشد.

 -4-4ارتباط سیاست هاای اقتصااد مقااومتی باا ا ال
مصونسازی و پایدارسازی
مصون سازی و پايدارسازی بهعنتوان يکتی از اوتول اساستی پدافنتد
غیرعامل است .مفهتوم مصتونستازی و پايدارستازی ايتن استت هته
ستتاختارها ،پیکتتره و متتديريت در يتتک حیطتته متتوردنظر در برابتتر
آسیب های احتمالی حفت و مقتاوم گتردد و تهديتدات نتوانتد رونتد
فعالیت اين حیطه را مختل نمايد.
مصونسازی همانند واهسینههردن بدن انسان در برابر میکروبها
و ويروس ها است و موجب می شود هه ساختارها و پیکره حیطه مورد
نظر در برابر آسیبها و تهديدات احتمالی حف گردد.

 -5دریافت نظر خبرگان و انتشار پرسشنامه
به منظور سنجش نظرات خبرگان پرسشنامه حاوی سؤاالت در اختیار
 23خبره قرار گرفته است و ترهیب جمعیت اين اعضاء در جدول ()0
نشان داده شده است.
جدول ( :)3ترهیب جامعه نخبفان مورد پرسش قرار گرفته
مقطع تحصیلی
دهتری و دانشجوی دهتری
هارشناسی ارشد
جمع هل

تعداد
92
8
23

درود
63
13
933

تمتتام جامعتته نخبفتتان از تحصتتیلکردههتتای رشتتته اقتصتتاد در
دانشفاه های معتبر هستند هه در حوزه پدافنتد اقتصتادی يتا اقتصتاد
مقاومتی تخصص داشته اند .اين پرسشنامه حاوی سؤاالتی بوده استت
هه نتايج اين پژوهش را با جامعه خبرگان در میان گذاشتته استت .از
آنان پرسیده شد هه میزان ارتباط بین سیاست های اقتصاد مقتاومتی
با اوول پدافند غیرعامل را هه اين پژوهش به آن رسیده است ،تا چه
میزان وحی میدانند؟
پاسخ های پیشروی آنان براساس مقیاسلیکترت 2بتود از :هتامال
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،هامال مخالفم .به هرهدام از اين
پاسخها نمرهای از  3تا  1داده شد و هامال موافقم نمره  1و به هتامال
مخالفم نمره  3تعل گرفت .در ادامه براساس آزمتون  tتتکجملتهای
دادههای پرسشنامه ها مورد تجزيه و تحلیل قترار گرفتت .نتتايج ايتن
پرسشنامه در جدول ( )1نشان داده شده است.
2- Likert scale
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جدول ( :)4نتايج بهدستآمده از پرسشنامه جامعه خبرگان
رديس

سیاست اقتصاد مقاومتی

9

توسعه هارآفرينی

2

توسعه اقتصاد دانشبنیان

0

تقويت عوامل تولید (باالبردن بهرهوری ،رقابتپذيری)

1

استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها

5

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف

6

افزايش تولید داخلی نهادهها و هاالهای اساسی

7

تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی

8

مديريت مصرف

1

اوالح و تقويت همهجانبه نظام مالی هشور

93

حمايت همهجانبه هدفمند از وادرات هاالها و خدمات

99

توسعه حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور

92

افزايش قدرت مقاومت و هاهش آسیبپذيری اقتصاد
هشور

90

مقابله با ضربهپذيری درآمد حاول از وادرات نفت و
گاز

91

افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز هشور

95

افزايش ارزش افزوده در ونايع نفت و گاز و برق

96

ورفهجويی در هزينههای عمومی هشور

97

اوالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای
مالیاتی

98

قطع وابستفی بودجه به نفت

91

شفافسازی و فسادستیزی در اقتصاد

میانفین

واريانس

حد باال

حد پايین

آزمون t

مقاومسازی و استحکام

0/35

3/18

9/59

3/58

1/7

مصونسازی و پايدارسازی

0

3/62

3/62

9/07

5/62

مقاومسازی و استحکام

0/9

3/72

9/11

3/7

5/77

مصونسازی و پايدارسازی

0

3/82

9/12

3/57

1/87

اوول پدافند غیرعامل

مقاومسازی و استحکام

0/05

3/75

9/75

3/11

6/81

اقدامات درونزا

0/15

3/06

9/70

9/96

93/72

ايمنی و اقدامات تأمینی

2/55

9/98

9/36

3/30

2/20

مصونسازی و پايدارسازی

2/6

3/18

9/36

3/90

2/61

آمايش

0/2

3/71

9/69

3/78

6

مقاومسازی و استحکام

0/35

3/88

9/11

3/6

1/17

آمايش

0/25

3/01

9/51

3/15

8/75

مقاومسازی و استحکام

0/6

3/67

9/18

9/29

8/79

مصونسازی و پايدارسازی

0/55

3/16

9/87

9/22

93/9

قدرت مانور

0/9

3/82

9/52

3/67

5/01

مقاومسازی و استحکام

0/55

3/06

9/80

9/26

99/16

مصونسازی و پايدارسازی

0/05

3/65

9/70

3/16

7/12

قدرت مانور

0/1

3/56

9/75

9/31

8/0

ايمنی و اقدامات تأمینی

0/9

3/6

9/16

3/70

6/21

مصونسازی و پايدارسازی

2/7

3/11

9/95

3/21

0/91

مقاومسازی و استحکام

0/55

3/16

9/87

9/22

93/9

چابکی و چاالهی

0/95

3/65

9/50

3/76

6/02

مصونسازی و پايدارسازی

0/9

3/82

9/52

3/67

5/01

مکانيابی

2/1

9/59

3/17

-3/97

9/15

چابکی و چاالهی

2/65

9/18

9/22

3/37

2/07

پراهندگی و تمرهززدايی

2/65

3/86

9/38

3/29

0/99

مقاومسازی و استحکام

0/0

3/50

9/61

3/15

7/10

مصونسازی و پايدارسازی

0/9

3/72

9/11

3/7

5/77

مقاومسازی و استحکام

2/15

9/82

9/58

3/09

0/90

مصونسازی و پايدارسازی

0/05

3/65

9/70

3/16

7/12

تحرک

2/1

3/72

9/21

3/5

1/72

چابکی و چاالهی

2/15

3/56

9/0

3/51

5/51

قدرت مانور

2/15

3/77

9/06

3/50

1/71

مقاومسازی و استحکام

0/0

3/50

9/61

3/15

7/10

چابکی و چاالهی

0/25

3/5

9/58

3/19

7/8

مصونسازی و پايدارسازی

0/1

3/56

9/75

9/31

8/0

هوچکسازی

0/25

3/72

9/61

3/85

6/57

مقاومسازی و استحکام

0/05

3/00

9/62

9/37

93/28

ابتکار عمل

0/35

3/67

9/10

3/66

5/68

مقاومسازی و استحکام

0/6

3/16

9/19

9/28

93/59

مصونسازی و پايدارسازی

0/0

3/61

9/67

3/12

7/25

حفاظت و ویانت

0/5

3/06

9/78

9/29

99/35

مصونسازی و پايدارسازی

0/1

3/16

9/79

9/38

1/2

آمايش

0/15

3/16

9/77

9/92

1/11

23

تقويت فرهنگ جهادی

فرهنگ سازی

0/9

3/82

9/52

3/67

5/01

29

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی

فرهنگ سازی

0/9

3/72

9/11

3/7

5/77

22

وظايس خاص دولت

مقاومسازی و استحکام

0/35

3/56

9/1

3/61

6/98

ابتکار عمل و قدرت مانور

0/9

3/6

9/16

3/70

6/21

20

شفافسازی نظام توزيع و قیمتگذاری و روزآمدسازی
شیوههای نظارت بر بازار

حفاظت و ویانت

0/05

3/00

9/62

9/37

93/28

آمايش

0/35

3/67

9/10

3/66

5/68

ابتکار عمل و قدرت مانور

2/85

3/75

9/25

3/11

1/01

21

افزايش پوشش استاندارد برای هلیه محصوالت داخلی و
ترويج آن
میانفین

ايمنی و اقدامات تأمینی

0/05

3/11

9/66

9/30

1

مصونسازی و پايدارسازی

0/2

3/17

9/52

3/87

7/79

0/29

3/61

9/59

3/77

6/66

999

ارتباط پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

باتوجه به مقادير بهدستآمده از آزمون  tتکجملتهای ،متیتتوان
نتیجه گرفت هه به جز يکی از اوتول مترتب شتده بتا سیاستتهتای
اقتصاد مقاومتی ،تمام يافتههتای پتژوهش از ستوی جامعته خبرگتان
مورد تأيید قرار گرفته است .ازنظر نمونه اندازه گیریشتده ،بیشتترين
ارتباط بین سیاست های اقتصاد مقاومتی با اوول پدافند غیرعامل بته
ترتیب جدول ( )5بوده است.
جدول ( :)5رتبهبندی بیشترين ارتباط بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی با
اوول پدافند غیرعامل
رتبه

شماره سیاست
اقتصاد مقاومتی

سیاست اقتصاد
مقاومتی

اوول پدافند
غیرعامل

مقدار آماره t

9

هفتم

تأمین امنیت غذا و
درمان و ايجاد ذخاير
راهبردی

مقاومسازی و
استحکام

99/16

2

نوزدهم

شفافسازی و
فسادستیزی در اقتصاد

حفاظت و
ویانت

99/35

0

هجدهم

قطع وابستفی بودجه
به نفت

مقاومسازی و
استحکام

93/59

همان فورهه در جدول فتوق نشتان داده شتده استت ،بیشتترين
ارتباط مربوط به سیاست هفتم اقتصاد مقاومتی (تأمین امنیت غتذا و
درمان و ايجاد ذخاير راهبردی) با اوتل مقتاوم ستازی و استتحکام در
پدافند غیر عامل است.
همچنین در جدول ( )6میزان همترين ارتباط از ستوی خبرگتان
نشان داده شده است.
جدول ( :)6رتبهبندی همترين ارتباط بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی با
اوول پدافند غیرعامل
رتبه

شماره سیاست
اقتصاد مقاومتی

سیاست اقتصاد
مقاومتی

اوول پدافند
غیر عامل

t

52

يازدهم

توسعه حوزه عمل
مناف آزاد و ويژه
اقتصادی هشور

مکانيابی

9/15

59

چهارم

استفاده از ظرفیت
هدفمندسازی يارانهها

ايمنی و
اقدامات تأمینی

2/20

53

يازدهم

توسعه حوزه عمل
مناف آزاد و ويژه
اقتصادی هشور

چابکی و
چاالهی

2/07

مقدار آماره

همان فور هه در جدول فتوق نشتان داده شتده استت ،همتترين
ارتباط مربوط به سیاست يازدهم اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل
مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشتور) بتا اوتل مکتانيتابی در پدافنتد
غیرعامل است و بهدلیل اينهه در نقطه بحرانی قترار متیگیترد .ايتن
ارتباط بهفورهلی از نظر خبرگان رد میشود .اين موضتوع در جتدول
( )7نشان داده می شود .در اين جدول ،تست معنتاداری ارتبتاط بتین
سیاست های اقتصاد مقاومتی با اوتول پدافنتد غیرعامتل نشتان داده
شده است.

جدول ( :)7تست معناداری ارتباط بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی با
اوول پدافند غیرعامل
رديس
9
2
0
1
5
6
7
8
1
93
99
92
90
91
95
96
97
98
91
23
29
22
20
21
25
26
27
28
21
03
09
02
00
01
05
06
07
08
01
13
19
12
10
11
15
16
17
18
11
53
59
52

مقدار آماره
1/7
5/62
5/77
1/87
6/81
93/72
2/20
2/61
6
1/17
8/75
8/79
93/9
5/01
99/16
7/12
8/0
6/21
0/91
93/9
6/02
5/01
9/15
2/07
0/99
7/10
5/77
0/90
7/12
1/72
5/51
1/71
7/10
7/8
8/0
6/57
93/28
5/68
93/59
7/25
99/35
1/2
1/11
5/01
5/77
6/98
6/21
93/28
5/68
1/01
1
7/79

t

P-value

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/307
3/391
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/335
3/3
3/3
3/3
3/960
3/328
3/336
3/3
3/3
3/335
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

معنیداری
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
عدم تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
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براستتاس جتتدول ( ،)7تمتتام مقتتادير  P-valueبتترای هريتتک از
مؤلفههای ارتبافی بايد  P<0/05باشد تا آن مؤلفه با ستط افمینتان
 % 15معنیدار شود .همانفورهه مشتخص استت در رديتس  20ايتن
میزان بیش از  3/35است و در نتیجه اين ارتباط از سوی خبرگان رد
می شود .بنابراين ،ارتباط سیاست يتازدهم اقتصتاد مقتاومتی (توستعه
حوزه عمل مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور) با اول مکتانيتابی در
پدافند غیر عامل مورد پذيرش نیست.
همان فورهه در جداول باال نشان داده شتد ،تمتام سیاستتهتای
اقتصاد مقاومتی در يکی از تعاريس پدافند اقتصادی قابل فترحريتزی
است .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت هه راهحلهای پدافند اقتصادی و
اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ايران الزم و ملزوم يکديفر هستند.

و هجدهم از سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشترين ارتباط بتا اوتول
پدافند غیرعامل را دارا بوده و بندهای يازدهم و چهارم از سیاستهای
اقتصاد مقاومتی همترين ارتباط با اوول پدافند غیرعامل را داشتند.
همچنین ،براساس جدول ( ،)7ارتباط بند «توستعه حتوزه عمتل
مناف آزاد و ويژه اقتصادی هشور» از سیاستهای اقتصاد مقاومتی با
اول «مکانيابی» از سوی خبرگان رد شد.
در نهايت ،میتتوان در پاستخ بته ستؤال اوتلی مقالته ايتنگونته
نتیجهگیری هرد هه مفهوم اقتصاد مقاومتی با مفهوم پدافند غیرعامل
الزم و ملزوم يکديفر بوده و به نوعی اين دو مفهوم مکمل هم هستند.
لذا اگر اقتصاد مقاومتی الفويی برای تمام دورانهتای جنتگ و وتل
است ،درنتیجه ،پد افند غیرعامل با رويکرد اقتصادی نیز الفويی بترای

 -5نتیجهگیری

تمامی زمانها است.

در اين مقاله ارتباط بین پدافند اقتصادی و اقتصاد مقتاومتی تشتري
گرديد .همچنین سؤال اساسی اين پژوهش تعیین میزان رابطته بتین
مفاهیم پدافند اقتصادی با اقتصاد مقاومتی به منظتور بهترهبترداری و
بهبود شراي اقتصادی هشور بوده است.

 -6مراجع

الزم بهذهر است هه بترای تبیتین تطبیت بتین ايتن دو مفهتوم
هلیدی ابتدا بايد مفاهیم به وورت روشن و ملموس تعريس میشد تتا
رابطه بین آنها مشخص گردد .به همتین منظتور ،اقتصتاد مقتاومتی
معادل و هم عرض سیاستهای هلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از ستوی
مقام معظم رهبری تعريس شد و پدافند غیرعامل نیز در قالب اوول و
ويژگی های پدافند غیرعامل مورد توجته قترار گرفتت .ستپس ،نقتاط
مشترهی بین تعاريس و ويژگی های اولی پدافند اقتصتادی و اقتصتاد
مقاومتی استخراج گرديد.
به عبارت ديفتر ،مؤلفتان مقالته ارتبتاط دو مفهتوم هلتی اقتصتاد
مقاومتی و پدافند اقتصادی را پیشفرض خود پنداشته و بین ايتن دو
مفهوم هلی ،تعامل معنادار و دوسويهای را درنظر گرفتنتد .بته همتین
منظور ،ضرورت داشت ارتباط يادشده در سط جزيیتری تبیین و به
منصه ظهور قرار گیرد .به همین جهت ،با روش تطبیقی سیاستهای
هلی اقتصاد مقاومتی با اوول پدافند غیرعامل مورد مقايسه و برختی
از وجوه مشترک بین آن ها برمبنای نظتر خبرگتان متورد ستنجش و
ارزيابی قرار گرفت.
همچنین مقادير بهدستآمده از آزمون t

با توجه بهنظر خبرگان و
تکجملهای ،میتوان نتیجه گرفت هه به جتز يکتی از اوتول پدافنتد
غیرعامل هه با سیاستهای اقتصاد مقتاومتی متنتاظر فترض گرديتد،
تمام يافتههای پژوهش از سوی جامعه خبرگان مورد تأيید قرار گرفت
و برمبنای نمونه اندازه گیریشده ،بنا بر اولويتبندهای هفتم ،نوزدهم
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The Relationship between the Economic Defence and
Resistance Economics
R. Kalhor*, O. PourAli, M. H. GhadiriNezhadian

Abstract
Passive defense and resistance economy are among the most important concepts in Iran's economic
literature. These two categories have contributed a lot to economic research in recent years, and
there is a relationship between the two concepts of research which have not yet been taken place. In
the past years, passive defense had been set before the resistance economy, in order to establish the
agenda of executive and military apparatuses. However , a concept of passive defense was raised by
the Ayatollah Khmenei, leader of Iran ,therefore it raised the question in the scholars’ mind about
the relationship between these two crucial issues?. This research responds to this fundamental
question; how non-economic defense or economic defense relates to a resistance economy. In order
to illustrate the relationship between economic defense and resistance economy, the principles of
passive defense were applied to the general policies of resistance, then they were analyzed through
a questionnaire. After analyzing the questionnaire by experts , they confirmed all the cases except
one of them . Also, the basic principles and characteristics of passive defense and the general
policies of the resistance economy were applied in order to prove the issue . the present study has
shown that there is a positive and significant relationship between the resistance economy and
economic defenseresults.
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